Zet jezelf
op voorsprong

Black Belt

Til jij teams, projecten en
organisaties naar een hoger plan?
Als Lean Black Belt kent de Lean-filosofie voor jou geen
geheimen meer. En met de kennis, skills en ervaring die jij
in deze opleiding opdoet, treed jij zelfs de meest complexe
verbeteropgaves onverschrokken tegemoet.

Faalkosten reduceren, processen verbeteren, klantgerichter werken? Als Black
Belt ben jij de technieken en de strategieën meester om zelfstandig processen te analyseren en te verbeteren. Daarnaast weet je als geen ander hoe je
mensen motiveert en faciliteert. Hiermee ben jij van meerwaarde in elke
organisatie die een cultuur van continu verbeteren wil creëren.

B en jij k la a r v o o r d e Le a n B l a ck B e l t ?

De Lean Black Belt opleiding is geschikt voor iedere professional of leidinggevende die in organisaties problemen gestructureerd wil oplossen, verbeterprojecten wil leiden en een cultuur van continue verbetering wil creëren. Ook
wanneer je nog geen Lean Green Belt certificaat hebt behaald, kun via Lean.nl
deze opleiding volgen.

Gijsbert van der Wende
Top! Supertrainer. Eén van de leukste trainingen ooit....!
Ik geef een 10+.

W at ga j e d o e n?

Op weg naar je Black Belt certificering doorloop je de vijf fases van Lean:
DMAIC. Houding en gedrag binnen organisaties zijn belangrijke aspecten binnen
Lean. Daarom besteed je in deze cursus veel aandacht aan vaardigheden zoals
faciliteren, coachen en communiceren.
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In deze fase staat het omschrijven van het DMAIC project centraal.
We maken onderwerpen zoals probleemdefinitie, Scope en
Voice of the Customer specifiek.

In deze fase beschrijven en visualiseren we het proces. We bepalen wat
we gaan meten, hoe we dit doen en hoe je een meetplan opstelt en
uitvoert. Daarnaast analyseren we meetsystemen en data.

Aan de hand van de data die we hebben verkregen, analyseren we de
huidige prestaties. We doen een 0-meting. Na de analyse scherpen we
de businesscase verder aan en zoeken we naar oorzaken van
problemen. Hiervoor zetten we verschillende technieken in.

Zodra we de kernoorzaken hebben achterhaald, zoeken we naar oplossingen. We benutten hiervoor de creativiteit van de deelnemers, de Leantools en een selectie van de oplossingen. We valideren oplossingen in
een pilot of simulatie. Maar je leert ook hoe projectleden kunt stimuleren
om ideeën te bedenken voor oplossingen. Verder ga je aan de slag met
Kaizen, Kaikaku, TWI, Flow, Pull, SMED, Kanban, JIT en Timwoods.

In deze fase implementeren we de oplossing. Je leert hoe je diverse
borgingstechnieken toe kunt passen om te voorkomen dat een
probleem zich weer voor doet.

✸
C e r t i c i f aat
De Lean-opleidingen van Lean.nl zijn sinds 2016 geaccrediteerd
voor het Toyota Production System (TPS). Hiermee zijn we uniek in
West-Europa. Buiten Japan zijn er slechts een handvol opleidingsinstituten die aan de standaarden en eisen van TPS voldoen.
Elk jaar worden onze trainers in Japan opnieuw beoordeeld door
de founding fathers van Lean op kennis en competenties. Lean.nl is
eveneens geaccrediteerd door het Lean Competency System.
Dit is de certificerende dienst van de Cardiff University (Wales).

Expeditie
Tijdens deze opleiding bezoek je de Audi-fabrieken in België.
Je krijgt een uniek inkijkje in een bedrijf dat bekend staat om zijn
streven naar perfectie. Processen zijn tot in detail gestroomlijnd,
medewerkers weten exact wat ze te doen staat om het maximale uit
processen te halen. Kijk mee, stel vragen, raak geïnspireerd.

Ho e lang d uurt d e o p l e i d i n g ?

Volg de Lean Black Belt opleiding in twee varianten:
›	Een tiendaagse dagopleiding op locatie of in-company
opleiding. Je volgt lessen van 09.00 - 17.00 uur
›	Een avondopleiding van 12 avonden van 18.00 - 21.30 uur
(eigen studiebelasting 3 uur per week)

Lo catie s & d a ta

We geven onze in-company trainingen door heel Nederland.
De dagopleidingen vinden plaats op een vaste locatie in
Noord-, Midden of Zuid-Nederland. De avond-opleidingen in
Midden-Nederland.

W at kr ijg j e ?

Bij de dagopleiding krijg je:
› Studiemateriaal
› Examen
› Black Belt Certificering
› Studiereis Audi in België
› Boek: Lean vertaald naar projecten

Aanmelden

Black Belt

Faalkosten reduceren
Processen verbeteren
Klantgerichter werken
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